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which use banks other than the servicer, only in the ab-

sence of the "main bank" services they need. The im-

plementation of these measures will promote the devel-

opment of domestic retail banking business, increase 

customer loyalty.  

Further investigation of these issues should be car-

ried out in the direction of substantiating the relation-

ship of customer loyalty with the number of banking 

and other services provided by domestic banks. The de-

velopment of online channels, the sale of services in 

banks and the introduction of the concept of service in 

the retail banking business are promising trends and re-

quire thorough study based on the experience of devel-

oped countries. 

Conclusion. The efficient operation and competi-

tiveness of any commercial bank is largely ensured by 

the introduction of the latest services of commercial 

banks, socially oriented services by expanding the 

scope of retail with the use of innovative technologies. 

Banking retail should actively develop in the areas of 

maintaining deposits at the current level, increasing the 

resource base by attracting household deposits, in-

crease without mortgages and short-term loans, in-

crease commission income by increasing the number of 

transfers, utilities, payment card services, as well as de-

velopment of alternative sales channels (Internet and 

client-bank, self-service terminals, banking networks). 
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CZYNNIKI WPŁYWU NA BEZPIECZEŃSTWO GOSPODARCZE UKRAIŃSKICH 

PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRCZYCH 

 

Streszczenie. 

Artykuł ujawnia teoretyczne podstawy pojęcia „bezpieczeństwo”, „bezpieczeństwo ekonomiczne 

przedsiębiorstwa”. Rozwój przedsiębiorstw przetwórczych przemysłu piekarniczego wpływa na kształtowanie 

bezpieczeństwa żywnościowego i jest orientacyjnym wskaźnikiem rozwoju gospodarczego Ukrainy. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne bezpiecznych przedsiębiorstw przetwórczych branży piekarniczej to stan ich 

działalności, który charakteryzuje się odpornością na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne, zdolnością do 

zapewnienia realizacji własnych interesów ekonomicznych, zdolnością do działania i rozwoju w warunkach 

zdrowej konkurencji i ryzyko biznesowe. Stwierdza się, że osiągnięcie ogólnego poziomu bezpieczeństwa 

ekonomicznego przedsiębiorstw przetwórczych wymaga zbadania pełnego spektrum czynników, od których zależy 

efektywność ich działania w warunkach ostrej konkurencji. Artykuły analizują stan rozwoju przedsiębiorstw 

branży piekarniczej, identyfikują zewnętrzne i wewnętrzne czynniki wpływające na bezpieczeństwo ekonomiczne 

przedsiębiorstw. 
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Abstract. 

The article reveals the theoretical foundations of the concept of "security", "economic security of the 

enterprise". It is established that the stable level of economic security of the national economy is determined by 

the level of security of the real sector of the economy and individual industries. The development of processing 

enterprises in the bakery industry affects the formation of food security and is an indicative indicator of economic 

development of Ukraine. The economic security of safe processing enterprises of the bakery industry means a state 

of their activity, which is characterized by resistance to internal and external threats, the ability to ensure the 

realization of their own economic interests, can operate and develop in conditions of healthy competition and 

business risk. It is determined that to achieve the general level of economic security of processing enterprises 

requires the study of the full range of factors on which depends the effectiveness of their operation in conditions 

of fierce competition. The articles analyze the state of development of enterprises in the bakery industry, identify 

external and internal factors influencing the economic security of enterprises. 

 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo ekonomiczne, zagrożenia, przedsiębiorstwa przetwórcze, gołąb piekarniczy 

Keywords: economic security, threats, preconceived notions, baker pigeon 

 

Z punktu widzenia budowania relacji rynkowych 

priorytetem polityki gospodarczej jest wspieranie 

stabilności gospodarczej i wzrostu gospodarczego jako 

podstawy trwałego poziomu bezpieczeństwa 

narodowego, który determinuje poziom 

bezpieczeństwa poszczególnych sektorów gospodarki. 

Zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego jest 

ważne, ponieważ wpływa na podejmowanie ważnych 

decyzji społeczno-gospodarczych, a także zwiększa 

aktywność przedsiębiorstw, które w procesie 

prowadzenia biznesu kumulują zagrożenia i wyzwania, 

których negatywny wpływ determinowany jest 

wynikami ich działalności . 

Oznacza to, że efektywny rozwój przedsiębiorstw 

opiera się na bezpieczeństwie ich działalności 

gospodarczej. 

Pojęcie „bezpieczeństwa” jest interpretowane 

jako: „stan, w którym ktoś lub coś nie jest zagrożone” 

[1, s.70]; „stan ochrony obiektu lub podmiotu 

prywatnego przed różnymi zagrożeniami oraz 

stworzenie zestawu odpowiednich środków 

eliminujących takie środki” [2 s.50]; „stan ochrony 

wszystkich interesariuszy, społeczeństwa i państwa 

poza i zagrożenia wewnętrznego” [3 , s. 207]. 

Oznacza to, że we wszystkich interpretacjach 

pojęcia „bezpieczeństwo” kładzie się nacisk na 

obecność zagrożenia.  

I tak w Encyklopedii Ekonomicznej [4 s.95] 

„enterprise security – stan ochrony żywotnych 

interesów przedsiębiorstw, przedsiębiorstwa ze 

struktur mafijno-cieniowych, niska konkurencja, 

niekompetentne magazyny, niedoskonałe prawo, a 

także umiejętność przeciwdziałania tych zagrożeń i 

osiągnięcia celów wewnętrznych.” Dlatego 

interpretacje te rozróżniają zagrożenia zewnętrzne i 

wewnętrzne. 

Ekonomiczny słownik encyklopedyczny [2 s.50] 

przy określaniu „bezpieczeństwa organizacyjno-

gospodarczego przedsiębiorstwa” skupia się na 

czynnikach wewnętrznych, od których zależy: „stan 

ochrony interesów przedsiębiorstw, firm lub spółek 

przed niedochodowym lub celowym zarządzaniem 

szkołą, przed wyższą gospodarką rynkową i 

niedoskonałym rządem regulacja itp. ich 

neutralizacja”. 

Kolisnichenko P.T. [5, s. 42] twierdzi, że 

„bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstwa przed 

mówcami pozycyjnymi można zdefiniować jako 

proces ciągły: diagnoza i ocena jego składników 

funkcjonalnych i kryteriów; wstępna, ochrona przed 

negatywnymi wpływami i przeciwdziałanie im poprzez 

stabilizację działania, kształtowanie bankowej strategii 

podejmowania optymalnych decyzji przy udziale 

tworzenia przewag konkurencyjnych i zapewnienia 

zrównoważonego rozwoju podmiotu gospodarczego na 

wszystkich etapach jego życia i cykli operacyjnych”. 

Zubko T.L. [6] traktuje bezpieczeństwo 

ekonomiczne przedsiębiorstwa jako „ochronę 

przedsiębiorstwa przed negatywnymi skutkami 

środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, co sprzyja 

szybkiemu wykorzystaniu różnych zagrożeń lub 

warunków zewnętrznych bez negatywnych 

konsekwencji dla przedsiębiorstwa. najbardziej 

efektywne wykorzystanie świadczenia”. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne gospodarki 

narodowej przejawia się istniejącymi mechanizmami 

ochrony gospodarki systemu gospodarczego na 

każdym poziomie strukturalnym i hierarchicznym 

przed negatywnym wpływem zagrożenia 

odpowiednimi środkami wewnętrznymi i 

zewnętrznymi z jednej strony, a z drugiej – przy stałym 

i stabilny wzrost [7]. 

Zatem o stabilnym poziomie bezpieczeństwa 

ekonomicznego gospodarki narodowej decyduje 

poziom realnego bezpieczeństwa kakaowego. 

 Z punktu widzenia podejścia technologicznego 

możliwe jest uzyskanie bezpieczeństwa 

ekonomicznego realnego sektora gospodarki jako 

zbioru poziomów bezpieczeństwa ekonomicznego 

branż wytwarzających dobra materialne. Jest on 

stosowany poprzez odpowiednie środki wewnętrzne i 

zewnętrzne w celu ochrony interesów sektorowych z 

jednej strony i wzrostu gospodarczego z drugiej. 

Przemysł spożywczy jest jednym z liderów w 

pozyskiwaniu sprzedawanych produktów 

przemysłowych. Przez ostatnią dekadę branża 

rozwijała się w dość szybkim tempie i pewnym oinniso. 

Rozwój przemysłu spożywczego jest także jednym z 

priorytetów nowoczesnej polityki gospodarczej 

Ukrainy ze względu na państwo ze względu na 

bezpieczeństwo gospodarcze i żywnościowe krajów 

[8]. 

Przemysł spożywczy Ukrainy tworzą dziesiątki 

gałęzi przemysłu, z których podstawowe to: cukier, 
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mleczarstwo, olej i tłuszcz, cukiernictwo, mięso, 

napoje alkoholowe i piekarnicze. Ma ścisłe związki 

produkcyjne i gospodarcze z rolnictwem, handlem i 

ściółką.... Rozpatrując przemysł spożywczy jako zbiór 

systemowych podsystemów mowy charakteryzujących 

jego cechę, jego bezpieczeństwo ekonomiczne jest 

definiowane przez zbiór poziomów bezpieczeństwa 

ekonomicznego branż przemysłowych produkujących 

żywność, napoje, aromaty lub surowce do ich produkcji 

oraz tytoń wirus. Wykorzystywany jest przez krajowe i 

narodowe środki ochrony interesów przemysłu 

spożywczego i środków jego wzrostu gospodarczego 

[5, s.24]. 

Przedsiębiorstwa przetwórcze, spółki zależne 

branży piekarniczej, działają w niestabilnym otoczeniu 

zewnętrznym, które charakteryzuje się dynamiką i 

niestabilnością. Stan ten wymaga szybkiej akcesji pod 

kątem efektywnego racjonalnego wykorzystania sumy 

stanu mniejszości. Dlatego kluczem do 

zrównoważonego rozwoju zwiększającego 

efektywność ekonomiczną będzie rzetelna synonizacja 

organizacji na poziomie krajowym. 

Poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstwa zależy 

od tego, czy kierownictwo i menedżerowie są 

przygotowani na ewentualne zagrożenia i jak szybko, 

ponieważ mogą szybko stworzyć likwidację tego 

zagrożenia, co powoduje szkodliwe skutki niektórych 

negatywnych składników środowiska zewnętrznego i 

wewnętrznego [9]. 

Bezpieczeństwo ekonomiczne jest postrzegane 

jako siła przedsiębiorstwa, zbudowana na zasadach 

rentowności, samowystarczalności, odporności na 

wyzwania otoczenia zewnętrznego. Pomyślne 

działanie i zrównoważony rozwój przedsiębiorstw 

przetwórczych zależą od niezawodności, 

zarządzalności i efektywności systemu zarządzania 

bezpieczeństwem ekonomicznym, który zapewnia brak 

zanieczyszczeń i zagrożeń, co prowadzi do wszelkich 

ryzyk biznesowych, niepewności i zmienności 

warunków zewnętrznych w przyszłości. 

Ważną rolę w zarządzaniu reprodukcją pełni 

monitoring bezpieczeństwa ekonomicznego 

przedsiębiorstw, który pozwala zapewnić ilościową i 

jakościową ocenę ryzyka, zapewnić funkcjonalną 

trwałość rozwoju, a także reagować na zmiany. 

Zagadnienia bezpieczeństwa ekonomicznego 

przedsiębiorstw przetwórczych w obliczu zagrożeń 

wewnętrznych i zewnętrznych determinują dynamikę 

ich zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności, w 

tym poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów 

przedsiębiorstwa – zdolności produkcyjnych, 

surowców, własności intelektualnej, optymalizacji 

kanałów sprzedaży. 

Przemysł piekarniczy Ukrainy, ukierunkowany na 

produkcję i sprzedaż produktów ważnych społecznie. 

Specjalnością przemysłu piekarniczego Ukrainy jest 

praca w rolnictwie na własne potrzeby. Specjalizacja 

rynku pieczywa i producentów piekarni może nastąpić 

w czasie, gdy nowa satysfakcja dotyczy głównie 

produktów ukraińskich, branża jest bardzo 

konkurencyjna. Następuje wzrost tempa rozwoju 

półproduktów piekarniczych, czyli dywersyfikacji 

produkowanego produktu Na rynku obecność małych 

operatorów, których liczba sukcesywnie rośnie w 

związku z rozwojem liczników sieciowych. Przecież 

produkcja producentów piekarni w miejscach 

sprzedaży półproduktów wymaga mniej miejsca, czasu 

i pracy niż przy regulacji baz supermarketów pełnego 

procesu produkcji chleba. 

Eksperci szacują wydajność krajowego rynku 

pieczywa na 4,1-4,2 mln ton rocznie, co jest oparte na 

dziennej biologicznej normie spożycia chleba na osobę 

(w przybliżeniu). Zakwaterowanie ludzi na Ukrainie to 

około 38 kg chleba rocznie (według Państwowej 

Służby Cystycyzmu Państwowego). Jednak według 

niezależnych ekspertów Ukraińcy spożywają 50-75% 

więcej chleba niż ikansheroperke, - ponad 100 kg 

rocznie. Oznacza to, że wielkość sektora cienia 

produkcji chleba przez różnych ekspertów szacowana 

jest na 40-70%, odpowiadają rzeczywistości. Wielkość 

produkcji pieczywa pszennego zajmuje około połowy 

objętości wszystkich pieczywa wypiekanego. Chleb 

żytni to około jedna trzecia, były produkty – około 1/6 

rynku [10]. 

Rynek producentów pieczywa i wyrobów 

piekarniczych jest uzależniony od sytuacji na rynku 

mąki i zbóż, które są wrażliwe na czynniki sezonowe i 

środki państwowej regulacji. 

Rozwój branży piekarniczej wpływa na 

kształtowanie się bezpieczeństwa żywnościowego na 

Ukrainie i jest motywem indywidualnym. Obecnie w 

krajowym przemyśle piekarniczym nasila się 

konkurencja między dużymi przedsiębiorstwami a 

minipiekarniami. Rosnące ceny surowców, a co za tym 

idzie produktów zbożowych – przeciążenie i 

przeciążenie mocy produkcyjnych. Zaostrzają się 

konflikty między producentami piekarniczymi a 

zakładami produkcyjnymi [11]. 

Analizując dynamikę produkcji producentów 

piekarskich na Ukrainie w latach 2012-2018 (tabela 1), 

możemy stwierdzić, że w 2018 roku w porównaniu do 

2012 roku osiągnięcie produkcji pieczywa na Ukrainie 

zmniejszy się o 537 tys. ton, czyli 68,2%. Znacząco 

zmniejszyła się produkcja pieczywa pszennego - o 294 

tys. ton, czyli 62,5%.  

W 2012 roku produkcja producentów piekarni na 

osobę wyniosła 35,33 kg, a w 2018 roku 27,24 kg proc. 

Zmniejszenie produkcji pieczywa zaostrza konkurencję 

na rynku. Rozszerzanie jej asocjacji i zwiększanie 

wymagań co do parametrów jakościowych jest główną 

rezerwą dla ciągłego stałego wzrostu. 

Poziom bezpieczeństwa ekonomicznego 

przedsiębiorstw piekarniczych zależy od wielu 

czynników. Jednym z najważniejszych z nich jest cena 

surowców. W latach 2012-2018 wzrost cen wyrobów 

piekarniczych wzrósł średnio 2,3 razy. Najdroższy jest 

chleb z żywej mąki, ale cena chleba pszennego szybko 

rośnie. Oznacza to, że ceny chleba żywego i pszennego 

są wyrównane. Sytuacja ta wynika ze stopniowego 

wzrostu popytu na pieczywo pszenne. 
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Tabela 1 

Dynamika produkcji producentów piekarni w Ukrainie 

za lata 2012-2018, tys. ton 

Indeksy 

Lata 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Odchylenie 

2018 do 2012  

(+;-) 

Wypieki 1687 1560 1357 1231 1160 1150 1150 -537 

Chleb żytni 12 15 14 15 12 12 12 - 

Chleb pszeniczny 783 706 606 533 493 490 489 -294 

Chleb żytnio-pszenny 500 466 413 401 370 365 360 -140 

Inny 383 366 316 276 278 280 281 -102 

Chleb jest inny 9 7 8 6 7 3 8 -1 

 

Dla osiągnięcia najlepszego poziomu 

bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 

przetwórczych konieczne jest zbadanie pełnego 

spektrum czynników, dzięki którym efektywność ich 

działania w warunkach ostrej konkurencji. 

Wszystkie czynniki bezpieczeństwa 

ekonomicznego dla własnego pochodzenia odnoszą się 

do zewnętrznego i wewnętrznego. Czynniki 

zewnętrzne spowodowane są wpływem środowiska 

zewnętrznego, a ich działanie może stać się 

zagrożeniem dla szkła. Firma musi je stale 

monitorować i reagować na nie, więc postępuj 

odwrotnie. Czynniki zewnętrzne obejmują relacje z 

kontrahentami, ustawodawstwo gospodarcze i 

podatkowe, warunki rynkowe, niepewność otoczenia 

zewnętrznego, wsparcie państwowe przedsiębiorstw 

rolnych i warunki klimatyczne, państwowe wsparcie 

przedsiębiorstw rolnych, regulację procesu 

technologicznego, przedsiębiorstwo inwestycyjne, 

bezpieczeństwo ekonomiczne przedsiębiorstw rolnych, 

niepewność otoczenia zewnętrznego, ustawodawstwa 

gospodarczego i podatkowego. Obejmują one wielkość 

środków finansowych, zapewnienie wykwalifikowanej 

kadry, logistykę, regulację procesu technologicznego, 

jakość i strukturę zasobów naturalnych, wsparcie 

informacyjne i analityczne, pracę z wynalazkami i 

innowatorami, organizację systemów zarządzania, 

ochronę socjalną, klimat inwestycyjny, 

przedsiębiorczość, poziom zazieleniania produkcji 

rolnej i integracji przedsiębiorczości w relacjach 

produkcyjnych i rynkowych [12, s.361]. 

Wszystkie zagrożenia dla przedsiębiorczości 

można podzielić na produkcyjne (brak zasobów, 

przestarzały sprzęt, gromadzenie bazy materiałowo-

technicznej, naruszenie procesu technologicznego) 

branże (niski poziom inwestycji branż, zwiększona 

konkurencja) polityczne (niedoskonały rząd, wzrost 

kosztów podatkowych) finansowo-ekonomicznym 

(niestabilność relacji finansowych i kredytowych, 

niekorzystne warunki rynkowe, nieefektywne 

zarządzanie) środowiskowym (zagrożenia dla 

środowiska i człowieka) prawnym (niestabilność 

obowiązującego ustawodawstwa). Ponadto zagrożenia 

należy rozszerzyć na zewnętrzne (ze względu na 

wpływ otoczenia zewnętrznego i są niekontrolowane) 

oraz wewnętrzne (ze względu na niedoskonałość 

przedsiębiorstwa). Dla przedsiębiorstw branży 

piekarniczej ważne jest przywracanie zagrożeń 

zewnętrznych związanych ze zmianami warunków 

przyrodniczych i klimatycznych, co jest 

determinowane wynikami producentów rolnych, 

niezbędnych dla branży piekarniczej, i jest palącym 

problemem rozwoju świata, niedoskonałości 

finansowej oraz systemy kredytowe i podatkowe; 

wewnętrzne - od niedoskonałości systemu i metod 

zarządzania innymi. Zagrożenia wymagają 

wcześniejszego ostrzeżenia lub przezwyciężenia, 

dlatego ich skład jest określany podczas tworzenia 

systemów wskaźników bezpieczeństwa 

ekonomicznego takich przedsiębiorstw. 

W celu zapewnienia skutecznego zarządzania 

bezpieczeństwem ekonomicznym zakładów 

przetwórczych, zapobiegania i zapobiegania skutkom 

mogącym powodować zagrożenia zewnętrzne, 

konieczne jest tworzenie pełnej informacji o 

rzeczywistych i potencjalnych zagrożeniach.  

Nawiasem mówiąc, od tego samego zależy 

poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, pod 

warunkiem, że kierownictwo i menedżerowie są 

przygotowani na możliwe zagrożenia i jak szybko 

można je stworzyć, aby zidentyfikować te zagrożenia, 

które nie mają szkodliwych skutków niektórych 

negatywnych elementów składowych środowisko 

zewnętrzne i wewnętrzne [9, s. 3]. 

Dlatego przy planowaniu działalności dla 

dowolnego przedsiębiorstwa z branży piekarniczej 

ważne są kwestie bezpieczeństwa ekonomicznego. 

Dlatego konieczne jest zidentyfikowanie tych 

zagrożeń, które mogą stanowić zagrożenie dla 

opracowania skutecznych środków ochrony. 

 Istotny wpływ na bezpieczeństwo ekonomiczne 

przedsiębiorstwa mają powiązania strukturalne i 

organizacyjne, powiązania prawno-ekonomiczne 

pomiędzy podmiotami gospodarczymi, zasoby 

materialne i intelektualne gwarantujące stabilność 

przedsiębiorstwa, rentowność, właściwy planowany 

rozwój strategiczny [13]. 
Głównym zadaniem bezpieczeństwa 

ekonomicznego podmiotów gospodarczych jest 
stworzenie odpowiednich warunków nie tylko dla 
pomyślnego funkcjonowania przedsiębiorstwa dzisiaj, 
ale dla jego efektywnego rozwoju w przyszłości. 
Sposoby poprawy kondycji ekonomicznej 
przedsiębiorstwa powinny koncentrować się na 
optymalnym wykorzystaniu własnego majątku 
przedsiębiorstwa niezbędnego do osiągnięcia tego celu, 
co jest możliwe poprzez redukcję potencjalnych 
zagrożeń ekonomicznych i zwiększenie 
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bezpieczeństwa ekonomicznego podmiotów 
gospodarczych: tworzenie warunków do poprawy 
efektywności przedsiębiorstwa poprzez utrzymanie 
odpowiedniego poziomu jego stabilności finansowej i 
płynności; wprowadzenie do działalności firmy 
nowych technologii informatycznych i nowoczesnego 
sprzętu w celu zwiększenia jej rentowności i 
konkurencyjności; organizacja optymalnej struktury 
organizacyjnej dla efektywnego zarządzania; wsparcie 
kwalifikacji pracowników przedsiębiorstwa na 
najbliższym szczeblu oraz optymalny fundusz 
dystrybucyjny na wdrożenie nowoczesnych środków 
ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem 
twórców emocji; zapewnienie skutecznej ochrony 
prawnej wszelkich działań przedsiębiorstwa; 
osiągnięcie niezbędnej ochrony interesów handlowych 
i informacji wewnętrznych przedsiębiorstwa, 
osiągnięcie wymaganego poziomu interakcji 
wszystkich jednostek strukturalnych firmy; 
zapewnienie skutecznych środków bezpieczeństwa dla 
pracowników przedsiębiorstwa, jego kapitału, 
aktywów i innych materiałów. 

Moglibyśmy również określić sposoby 
zabezpieczenia ekonomicznego, takie jak: zbieranie i 
analizowanie informacji o określonej sytuacji 
gospodarczej, prognozowanie przyszłych działań i 
ewentualnych zysków dla firmy, podejmowanie 
decyzji mających na celu zapobieganie lub 
minimalizowanie wpływu zidentyfikowanych 
zagrożeń, organizowanie działań w celu zapobiegania 
możliwych zagrożeń, strategii ich eliminacji, 
podejmowania decyzji i organizacji działań w 
odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia. [14, s.183]. 

Wnioski. Warunkiem zrównoważonego rozwoju 
przedsiębiorstw przetwórczych jest stworzenie 
własnego systemu bezpiecznego ekonomicznie 
bezpiecznego ekonomicznie ekonomicznie. 
Bezpieczeństwo ekonomiczne bezpiecznych 
przedsiębiorstw przetwórczych branży piekarniczej 
oznacza stan działalności przedsiębiorstw 
zapewniający odporność na zagrożenia wewnętrzne i 
zewnętrzne, zdolność do zapewnienia realizacji 
własnych interesów gospodarczych, możliwość 
funkcjonowania i rozwoju w warunkach zdrowej 
konkurencji i biznesu ryzyko. Bezpieczeństwo 
ekonomiczne indywidualnego przedsiębiorstwa 
określa się jako składową wzmocnienia gospodarki 
narodowej. Wsłuchując się w różne czynniki dotyczące 
bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 
przetwórczych, aktualne są dziś, kwestie wsparcia 
państwa na wystarczającym poziomie produkcji rolno-
przemysłowej o szczególnych cechach i z kluczowymi 
wyzwaniami rolnictwa w postaci tworzenia 
magazynowego rozwoju gospodarczego i wydajności 
przedsiębiorstw piekarniczych, które produkują 
wysokiej jakości produkty na rynku krajowym, co z 
kolei zagwarantuje nie tylko satysfakcję, ale także 
bezpieczeństwo narodowe krajów. 

Wsłuchując się w różne czynniki dotyczące 
bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw 
przetwórczych, kwestie wsparcia państwa na 
wystarczającym poziomie produkcji rolno-
przemysłowej pozostają dziś aktualne ze szczególnymi 
cechami i kluczowymi wyzwaniaмі korzyściami 
rolnictwa rolniczego, jakimi jest tworzenie magazynów 

dla rozwoju gospodarczego i wydajności piekarstwa 
przedsiębiorstw na rynku krajowym, co z kolei 
gwarantuje nie tylko satysfakcję, ale także krajową 
bezpartyjną bezpartyjną bezpartyjną. 
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